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به مناسبت هفته ی قّوه ی قضائّیه)1(

بسم هللا الّرحمن الّرحیم

و الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصالة و الّســالم علی ســّیدنا محّمــد و آله 

الّطاهرین سّیما بقّیة هللا فی االرضین.

    قّوه ی قضائّیه، نهاد اثرگذار در مهم ترین مسائل کشور

خیلی خوش  آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، شــخصّیت های اثرگذار 

در مسائل مهّم کشــورـ ـ که یکی از شــئون قّوه ی قضائّیه همین است که 

اثرگذار در مهم ترین مســائل کشور است؛ شــماها چنین نقشــی داریدـ ـ 

ق باشــید. این توفیقی است؛ خوشحالم که بحمدهللا 
ّ

ان شاءهللا که موف

یک مقداری تخفیف شد در این گرفتاری بیماری همه گیر و این توفیق پیدا 

شد که شما را از نزدیک زیارت بکنیم.

شخصّیت برجسته ی شهید آیت اهّلل بهشتی    

اّوًال یاد شــهید عزیز مرحوم آیت هللا بهشــتی )رضــوان  هللا  تعالی  علیه( 

را گرامی میدارم؛ همچنین همه ی شــهدائی که با ایشــان شهید شدند و 

همچنین همه ی شهدای قّوه ی قضائّیه. خدا ان شــاءهللا درجات همه ی 

آنها را عالــی کند. خب، شــهید بهشــتی )رضــوان  هللا  علیه( شــخصّیت 

ًا و انصافًا آدم برجسته ای بود. این ســالهایـی کهـ ـ از 
ّ

برجســته ای بود؛ حق

پیش از پیروزی انقالب، از وقتی ایشان از خارج آمد تا وقت شــهادتشـ ـ 

ًا و انصافًا انسان 
ّ

ما با ایشان همکاری های نزدیک و مستمر داشتیم، حق

میدید که ایشان یک شخصّیت برجسته است. در مجموعه هایـی هم که با 

هم کار میکردیم همین جور بود؛ در شورای انقالب، جمع، مرحوم آیت هللا 

طالقانی را به ریاست شورای انقالب انتخاب کردند، ولیکن همان جمع 

مّتفقًا معتقد بودند که ایشان یک نایب رئیس الزم دارد و آن نایب رئیس 

آقای بهشتی است و ایشان را انتخاب کردند؛ اداره ی شورای انقالب حّتی 
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در زمان حیات مرحوم آقای طالقانی به عهده ی مرحوم آقای بهشتی بود. 

یک شخصّیت برجسته ای بود؛ خدا ان شاءهللا درجاتش را عالی کند.

   نگاهی معرفت آموز به شرایط سال 1360: سخت ترین و بدترین شرایِط 
جنگ تحمیلی

به این مناسبت بنده مایلم یک نیم نگاهی بکنیم به شرایط آن روز که این 

یک نگاه معرفت آموز است برای ما؛ در نظر آوردن شرایط آن هفتم تیری 

که 41 سال قبل اّتفاق افتاد، راهگشا است. اّوًال در آن روزها جنگ تحمیلی 

در سخت ترین و بدترین شرایط خودش بود. رژیم صّدام نیروهایش را تا 

نزدیک شهرهای بزرگ ما در جنوب و غرب آورده بود. بعضی از شهرها را که 

تصّرف کرده بودند، بعضی شهرها مثل اهواز و دزفول و بعضی شهرهای 

دیگر کشــور در غرب را هم نیروها تا نزدیک ]آن[ شــهرها آمده بودند. در 

همین ماه های اّول سال ۶0ـ ـ همین فروردین و اردیبهشت و خردادـ ـ بنده 

منطقه ی غرب بودم؛ فراموش نمیکنم، یعنی واقعًا همین االن که دارم با 

شما حرف میزنم، آثار آن غمی که بر فضا گسترده بود در آن روز، هنوز در دل 

من هست؛ یک ابر غمی تمام منطقه ی غرب را پوشانده بود؛ هر جا انسان 

میرفت. از کنار این ارتفاعات معروف به برآفتاب که نزدیک کرمانشــاه 

است با ماشین که میرفتیم تا برویم یک نقطه ای، هیچ قدمی از این راه 

طوالنی امن نبود، هر آن احتمال داشت که توپخانه ی دشمن یا خمپاره ی 

دشمن آنجا بیاید؛ این جور احاطه کرده بودند. واقعًا همه ی فضا غم افزا 

ط، نیروهای ما ناآماده؛ امکانات ما در نهایت 
ّ

بود؛ نیروهای دشمن مسل

ضعف، امکانات او فراوان. تیپ ارتشــی ما در اهواز کــه مثًال فرض کنید 

بایستی حدود 1۵0 تانک میداشت، به نظرم حدود سی و چند ، بیست و 

چندـ ـ درست یادم نیستـ ـ در این حدود تانک داشت؛ وضع ما این جوری 

بود. این مال جنگ است.
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    ایجاد جنگ داخلی در خیابانهای تهران توّسط منافقین

در داخل کشــور، در خود تهران جنگ داخلی بود؛ در خود این خیابانهای 

تهران جنگ داخلی بــود. منافقین ریخته بودند با هر چیز که دستشــان 

می آمدـ ـ از تیغ موکت ُبری بگیرید تا هر چیز دیگری که در اختیارشان بودـ ـ 

افتاده بودند به جان مردم و پاسدار کمیته و پاسدار سپاه و ...؛ جنگ بود 

دیگر، تهران جنگ بود. اّیام هفتم تیر وضع این جوری بود.

    شهادت رئیس جمهور و نخســت وزیر وقت و جمعی از فرماندهان 
ارشد جنگ

وضع سیاسی کشور ]این جور بود که[ تقریبًا یک هفته قبل از هفتم تیر، 

عدم کفایت رئیس جمهوِر وقت)۲( در مجلس احراز شده بود و برکنار شده 

بود. یعنی کشور بدون رئیس جمهور ]بود[؛ وضع این جوری بود. کشور در 

یک چنین شرایطی، یک استوانه ای مثل بهشتی را از دست داد؛ بهشتی 

استوانه بود، واقعًا یک استوانه بود. اســتوانه های انقالب که انقالب را 

نگه میدارند، ارزش شان قابل محاسبه نیست؛ شهید بهشتی یکی از این 

استوانه ها بود؛ در یک چنین شرایطی بهشتی رفت.

حدود دو ماه بعد، رئیس جمهور جدید و نخســت وزیرـ ـ شــهید رجائی و 

ـ را با هم در یک جلسه شهید کردند. اینها را حاال خیلی هایتان  شهید باهنرـ 

شاید یادتان است اّما جوانهای عزیز این چیزها را ندیده اند، درست هم 

از تاریخ و جزئّیاتش مّطلع نیســتند؛ روی اینها فکر کنید جوانهای عزیز، 

فرزندان عزیز ما!  تقریبًا حدود دو ماه فاصله با این وضع، شــهید رجائی 

و شــهید باهنرـ ـ رئیس جمهور و نخســت وزیر وقتـ ـ در یک جلســه ترور 

شدند، از بین رفتند. اندکی بعد یا یک فاصله ی کوتاهی بعد از آن، چند نفر 

از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش و سپاه، در حادثه ی هواپیما به شهادت 

حی، شهید فکوری،  شــهید کالهدوز و امثال اینها.)۳( 
ّ

رسیدند؛ شهید فال

یعنی در ظرف کمتر از سه ماه این همه حادثه ی تلخ، این همه  حادثه ی 
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وحشتناک، این همه ضربه ی مخّرب! 

     ایستادگی امام، مسئولیِن دلسوز و جوانهای انقالبی

خب شما کدام کشــور را ســراغ دارید، کدام دولت را سراغ دارید که بتواند 

در مقابل این همه حوادث ِبایستد و از پا نیفتد؟ شــما قّوه ی قضائّیه ی 

یک چنین نظامی هستید. مردم ایستادند، امام مثل کوه دماوند سربلند 

ایستاد، مسئولین دلسوز و جوانهای انقالبی ایستادند، اوضاع را 1۸0 درجه 

بعکس کردند؛ جنگ را از باخت پـی درپـی به ُبرد پـی درپـی تبدیل کردند، 

م تر 
ّ

منافقین را از سطح خیابانها جمع کردند، ارتش و سپاه را روز به روز منظ

و مرّتب تر کردند و کشور را به روال عادی و جاری انداختند.

ت ناامیدی و ناکامی دشمن 
ّ

تهای الهی، عل
ّ

     عدم فهم محاسبات و سن

در این ]قضایا[، نکته ای وجود دارد و آن، این است که وقتی این حوادث 

فاق می افتادـ ـ چه در شــهادت شــهید بهشــتی، چه در حوادث بعدی 
ّ

ات

ــ دشــمن ذوق میکرد، دشــمنان سر شــوق می آمدند، امیدوار میشدند 

که دیگر بســاط این نظام انقالبی جمع شــد؛ ولی ناامید شــدند. آن روز 

ناامید شدند، در این چهار دهه هم مکّرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن 

در یک مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یــک کمبودی در نظام 

فاق افتاده؛ 
ّ

جمهوری اسالمی امید بسته و بعد ناامید شده؛ این بارها ات

منتها مشکل دشمن این اســت که نمیتواند سّر این ناامیدی را بفهمد، 

ت چیســت که 
ّ

نمیتواند تشــخیص بدهد؛ نمیتواند بفهمد که چرا، عل

جمهوری اســالمی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتواند بلند بشود 

ِبایستد، سینه سپر کند، راه خودش را ادامه بدهد؛ این را نمیفهمد. اینها 

نتوانستند بفهمند که در عالِم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی، 

یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که آنها قادر به فهم آن 

نیستند؛ آنها سّنت های الهی است، که من حاال اندکی شرح خواهم داد.
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ت الهی
ّ

     معنای سن

سّنت یعنی قانون، قاعده؛ خدای متعال در عالم طبیعت، در عالم انسان 

قدیُر 
َ

ِلَک ت
َ

ها ذ
َ

رٍّ ل
َ

جری ِلُمســَتق
َ

ــمُس ت
َّ

قواعدی دارد، قوانینی دارد. َو الش

 
َ

رناُه َمنازِل؛)۳( اینها همه قانون است دیگر. ال دَّ
َ

َمَر ق
َ

الَعزیِز الَعلیم * َو الق

َمر؛)۵( اینها قانون است، قوانیِن جاری 
َ

درَِک الق
ُ

ها َان ت
َ

مُس َینَبغی ل
َّ

الش

است منتها قوانیِن جلوی چشــم است. قانون جاذبه یک قانون جلوی 

چشم است و همه میفهمند، ]اّما[ قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم 

آنها نیستند؛ واقعًا سرتاسر قرآن ُپر است از بیان این قوانین؛ ]مثًال[ َانَّ اهلَل 

ما ُیجاِهُد ِلَنفِسه،)7( و امثال اینها که حاال 
َّ

ِان
َ

قین،)۶( َمن جاَهَد ف َمَع الُمتَّ

 ِمَن 
ُ

تعدادی اش را عرض خواهم کرد. اینها هم قانون است. َو َمن َاصَدق

،)۸( چه کسی راســت گوتر از خدا است؟ خدا میگوید این قانون 
ً

اهلِل قیال

َینُصَرنَّ اهلُل َمن َینُصُره؛)۹( هر کسی 
َ

است. یکی از این قوانین این است: ل

َینُصَرنَّ هللاـ ـ با چند عالمت 
َ

که خدا را نصرت کند، خدا او را نصرت میکند؛ ل

م«؛)10( این سّنت الهی است. اگر طریقی 
ُ

ـ یا »ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرک تأکیدـ 

که شــما دارید میرویــد، کاری که شــما دارید میکنید، جهت گیری شــما، 

نصرت خدا ]باشــد[ـ ـ نصرت خدا یعنی نصرت دیــن خدا، یعنی نصرت 

ارزشهای الهی؛ یعنی اینـ ـ اگر در این جهت حرکت بکنید، پیروز خواهید 

شد، خدا شما را کمک خواهد کرد. البّته به شــرطی که حرکت کنید، عمل 

ِئن 
َ

کنید، نه اینکه ]فقط[ بگویید؛ عمل کنید. این یک سّنت الهی است. ل

م؛)11( اگر نعمت الهی را در جایش مصرف کردید، خدا 
ُ

ک
َّ

َازیَدن
َ

م ل
ُ

رت
َ

ــک
َ

ش

ذیَن جاَهدوا 
َّ

آن نعمت را بر شما زیاد خواهد کرد؛ این سّنت الهی است. َال

َمَع الُمحِسنین؛)1۲( این سّنت الهی است؛ 
َ

نا و ِانَّ اهلَل ل
َ

ُهم ُسُبل َنهدَینَّ
َ

فینا ل

همه ی اینها سّنت الهی است.
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ت الهی، عامل پیروزی 
ّ

        انطباق با مصداِق سن

من یک وقتی در یک جلســه ای در همین حســینّیه گفتــم)1۳( که وقتی 

حضرت موسٰی بنی اسرائیل را برداشت و شبانه به طرف دریا حرکت کردند 

ـ حاال فردایش بود، پس فردایش بود، درست در  که از آنجا بگریزند و بروندـ 

ـ فرعونی ها فهمیدند، اینها را دنبال کردند؛ منتها  ص نیستـ 
ّ

تاریخ مشخ

آنها پیاده و بازحمت، اینها با اسب و سواره؛ وقتی که نزدیک شدند و دیده 

راَءا الَجمعان،)14( اصحاب موسٰی رو کردند به موسٰی 
َ

ا ت مَّ
َ

ل
َ

میشــدند، ف

ـ ترسو و کم یقین  ـ بنی اسرائیلـ  ُمدَرکون؛)1۵( اصحاب موسٰیـ 
َ

ا ل
ّ
گفتند: ِان

ُمدَرکون؛ االن می آیند ما را میگیرند؛ پدرمان درآمد! 
َ

ا ل
ّ

به موسٰی گفتند: ِان

؛ هرگز! ِانَّ َمِعَی َرّبی َسَیهدین؛)1۶( خدا با من 
ّ

ال
َ

حضرت موســٰی فرمود: ک

است. این سّنت الهی است؛ اینها سّنت های الهی است.

ســّنت الهی یعنی قانون؛ قانون چه جــوری عمل میکنــد؟ قانون یک 

موضوع دارد، یک حکم دارد؛ یــک موضوع دارد، یک نتیجه دارد. شــما 

ب خواهد شــد. 
ّ

خودتان را با آن موضوع منطبق کنید، نتیجه قطعًا مترت

نُصُروا اهلل« موضوع اســت؛ یاری کنید 
َ

ــم؛)17( »ت
ُ

نُصــُروا اهلَل َینُصرک
َ

ِان ت

م« است. اگر شما خودتان را با این تطبیق 
ُ

خدا را، حکم و نتیجه »َینُصرک

ب خواهد شد؛ بروبرگرد ندارد. وعده ی الهی 
ّ

کردید، حتمًا آن نتیجه مترت

است دیگر؛ قرآن، فرمایش صریح حضرت رب )جّل جالله( به ما است؛ در 

این که العیاذ باهلل یک ذّره مبالغه و خالف و امثال اینها که وجود ندارد؛ 

منتها شرط این است که شــما خودتان را منطبق کنید با آن موضوع؛ اگر 

منطبق کردید، آن نتیجه حاصل میشــود. جمهوری اســالمی آن روز این  

جوری حرکت کرد؛ هر وقتی هم ما پیروز شدیم، این  جوری حرکت کردیم؛ 

]یعنی[ خودمان را بــا یک مصداق ســّنت الهی منطبق کردیــم و خدای 

یناُهم 
َ

َاسق
َ

ِة ل
َ

ریق ی الطَّ
َ

ِو اسَتقاموا َعل
َ

متعال هم نتیجه را مترّتب کرد. َو َان ل

ا؛)1۸( ]فرمود: اگر[ ِبایســتید، خدا شما را ســیراب میکند، شما را 
ً

َدق
َ

ماًء غ
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بی نیاز میکند. ایستادگی کردیم، ایســتادیم، خدا بی نیاز کرد. عکسش 

هم همین  جور است. سّنت های خدای متعال انواع و اقسامی دارد دیگر؛ 

م ِانَّ َعذابی 
ُ

رت
َ

ف
َ

ِئن ک
َ

م، بعد میگوید: َو ل
ُ

ک
َّ
َازیَدن

َ
رُتم ل

َ
ک

َ
ِئن ش

َ
آنجا میگوید: ل

ـ اگر کفران  رُتم« یعنی کفران نعمتـ 
َ

ف
َ

ـ »ک دید؛)1۹( این هم سّنت استـ 
َ

ش
َ

ل

نعمت هم کردید، از نعمت استفاده نکردید، بد اســتفاده کردید، سوء 

ِدید؛ آن هم یک سّنت الهی 
َ

ش
َ

استفاده کردید، اگر این کارها شد، ِانَّ َعذابی ل

است. اگر خودمان را بر طبق آن موضوع قرار دادیم، آن نتیجه بر آن مترّتب 

خواهد شــد، یعنی هر دو موردش سّنت الهی اســت؛ آن طرف قضّیه هم 

همین  جور است.

ل به خدا و انجام وظیفه، مقّدمه ی نصرت الهی
ّ

       توک

خب، دو مورد در سوره ی آل عمران هست و  عجیب است که این دو مورد 

هر دو در یک ســوره و تقریبًا مربوط به یک قضّیه اســت؛ البّته دو قضّیه 

اســت، منتها دو قضّیه ی مّتصل به هم اســت. دو جور ســّنت ها را بیان 

میکند: سّنت پیروزی، سّنت شکست. یکی در آیه ی 17۳ سوره ی آل عمران 

ــوُهم 
َ

اخش
َ

م ف
ُ

ک
َ

ــد َجَمعوا ل
َ

ُهُم الّنــاُس ِانَّ الّنــاَس ق
َ

ذیَن قاَل ل
َّ

اســت: َال

بوا ِبِنعَمٍة ِمَن اهلِل 
َ

ل
َ

انق
َ

زاَدُهم ایمانًا َو قالوا َحسُبَنا اهلُل َو ِنعَم الَوکیُل* ف
َ

ف

م َیمَسسُهم ُســوء.)۲0( داستانش را البد شنیده اید؛ جنگ ُاحد 
َ

ضٍل ل
َ

َو ف

هدا در این جنگ به شهادت رسید، 
ّ

تمام شد، کسی مثل حمزه ی سّیدالش

پیغمبر مجروح شــد، امیرالمؤمنین مجروح شــد، تعداد زیادی شــهید 

شدند، خســته و فرســوده  و زخمی  شــده برگشــتند مدینه؛ حاال قریش، 

همین دشمنی که نتوانسته بود کاری ]انجام بدهد[ـ ـ ضربه زده بود، اّما 

نتوانسته بود پیروز بشود بر مسلمینـ ـ اینها بیرون مدینه در فاصله ای 

در چند کیلومترِی مدینه جمع شــدند، گفتند امشــب حمله کنیم؛ اینها 

خسته اند، کاری از اینها برنمی آید، مسئله را تمام کنیم. عواملشان آمدند 

ُهُم الّناُس ِانَّ الّناَس 
َ

ذیَن قاَل ل
َّ

داخل مدینه شروع کردند هراس افکنی: َال
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ــوُهم؛ آمدند گفتند خبر دارید؟ اّطالع دارید؟ اینها 
َ

اخش
َ

م ف
ُ

ک
َ

د َجَمعوا ل
َ

ق

جمع شده اند، لشــکر فراهم آورده اند میخواهند پدر شــما را دربیاورند! 

امشب میریزند چنین و چنان میکنند! هراس افکنی. اینهایـی که مخاطب 

این هراس افکنی بودند، قالوا َحسُبَنا هللُا َو ِنعَم الَوکیل؛ ]گفتند:[ نخیر، 

ما نمیترسیم، خدا با ما اســت. پیغمبر فرمود آن کسانی که امروز در ُاحد 

زخمی شدند، جمع بشــوند؛ آنها جمع شدند، گفت بروید مقابل اینها؛ 

ضل؛ 
َ

بوا ِبِنعَمٍة ِمَن هللِا َو ف
َ

ل
َ

انق
َ

رفتند آنها را شکست دادند و برگشتند: ف

یک مقدار زیادی غنیمت آوردند و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نیامد، 

دشمن را ناکام کردند و برگشتند؛ این ســّنت الهی است. پس بنابراین، 

اگر چنانچه در مقابل هراس افکنی دشمن، شما به معنای واقعی کلمه 

معتقد شدید که »َحسُبَنا هللُا َو ِنعَم الَوکیل« و به وظایفتان عمل کردید، 

نتیجه اش این است. این ]بخش از[ سوره ی آل عمران این سّنت را برای ما 

بیان میکند. این مال قضّیه ی بعد از ُاحد بود، مثًال شاید چند ساعت بعد از 

اتمام ُاحد.

     دنیاطلبی و عافیت طلبی، عامِل شکست در مقابل دشمن

آن ]بخــش دیگــرِ[ قضّیــه، مــال داخل خــود ُاحد اســت؛ در جنــگ ُاحد 

مســلمانها اّول پیروز شــدند دیگر؛ یعنی اّول حمله کردند و دشــمن را 

منهزم کردند و بعد که آن تنگه را به خاطر دنیاطلبی از دست دادند، قضّیه 

بعکس شد؛ باز در سوره ی آل عمران، قرآن این را بیان میکند؛ میفرماید: 

ــُم هللُا َوعَده؛ خــدا وعده ی خودش را با شــما عمل کــردـ ـ ما 
ُ

ک
َ

د َصَدق
َ

ق
َ

َو ل

وعده کرده بودیم که اگر در راه خدا جهاد کنید، شــما را پیروز میکنیم؛ ما 

ُهم ِبِاذِنه؛ شماها توانستید اینها را 
َ

ُحّســون
َ

وعده مان را عمل کردیمـ ـ ِاذ ت

زیر فشار قرار بدهید و از پا دربیاورید باذن هللا؛ اّولش توانستید. خب پس 

اینجا خدا کار خودش را کرد؛ خدا وعده ای را که به شما داده بود عمل کرد، 

منتها بعد شما چه کار کردید؟  به جای اینکه این وعده ی الهی را شکرگزاری 
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ِشلُتم؛ پایتان سست 
َ

کنید، این لطف الهی را شــکرگزاری کنید، َحّتٰی ِاذا ف

شد؛ چشمتان به غنیمت افتاد، دیدید بعضی ها دارند جمع میکنند غنائم 

ناَزعُتم؛ بنا کردید با 
َ

ل شدید؛ َو ت
َ

ش
َ

ِشلُتم، ف
َ

را، پای شما هم سست شد؛ ف

همدیگر درگیر شدن، و اختالف پیدا کردید. ببینید، ]باید[ یک نگاه های 

علمِی جامعه شناسی روی این تعبیرات قرآنی انجام بگیرد؛ اینکه چطور 

میشود یک کشــوری، یکی دولتی، یک حکومتی پیشــرفت کند، چطور 

ف بشــود و چطور میشود ســقوط کند، اینها را در این آیات 
ّ

میشود متوق

ناَزعُتم ِفی الَامِر َو َعَصیُتم؛ عصیان 
َ

ِشــلُتم َو ت
َ

قرآنی پیدا کنید. َحّتٰی ِاذا ف

کردید، نافرمانی کردید؛ پیغمبر به شــما گفته بود که ایــن کار را بکنید، 

م ما ُتِحّبون؛ بعد از 
ُ

نکردید. آن وقت، وقتی این جوری شد، ِمن َبعِد ما َاراک

آنکه خدا آنچه را میخواستیدـ ـ که همان نصرت الهی اســتـ ـ به شما داده 

بود، نشان داده بود، به نصرت کامل داشتید میرسیدید، اّما این جوری 

مَّ 
ُ

 ث
َ

م َمن ُیریُد اآلِخَرة
ُ

نیــا َو ِمنک م َمن ُیریُد الدُّ
ُ

عمل کردید، آن  وقت »ِمنک

م 
ُ

ک
َ

م َعنُهم«،)۲1( اینجا باز خدای متعال به سّنتش عمل کرد، َصَرف
ُ

ک
َ

َصَرف

َعنُهم، دست شما را از سر آنها کوتاه کرد، یعنی مغلوب شدید؛ این سّنت 

الهی اســت دیگر. آنجا ســّنت الهی این بود که در مقابل دشمن هراسی 

ِبایستید و پیش بروید؛ اینجا سّنت الهی این است که در مقابل میل به 

دنیا و دنیاطلبی و عافیت طلبی و کار نکردن و زحمت نکشیدن و دنبال 

طعمه گشتن و مانند اینها، خودتان را و دیگران را بدبخت کنید. دو آیه ی 

نزدیِک هم در سوره ی آل عمران، این دو سّنت را بیان میکند.

ت های الهی
ّ

         تغییرناپذیرِی سن

و قرآن ُپر است ]از ســّنت های الهی[؛ عرض کردم، از اّول قرآن تا آخر قرآن 

همین  طور که نــگاه کنید، دائم ســّنت های الهی تبیین میشــود و تکرار 

ِجَد 
َ

ن ت
َ

بُل َو ل
َ

ت ِمن ق
َ

ل
َ

د خ
َ

تی ق
َّ

 هللِا ال
َ

ة میشود؛ چند جا هم بیان شده: ُسنَّ

)۲۲(ـ ـ که از این قبیل چهار پنج مورد هم هســتـ ـ که خدا 
ً

بدیال
َ

ِة هللِا ت ِلُسنَّ
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]میفرماید[ ســّنت های الهی تغییرپذیر نیســت؛ قوانین الهی، قوانین 

متقنی است. خدا با کســی هم قوم و خویشــی ندارد؛ اینکه بگوییم ما 

مسلمانیم و شــیعه ایم و جمهوری اســالمی هســتیم، پس هر کاری که 

دلمان خواست بکنیم، نه؛ ما با دیگران هیچ فرقی نداریم؛ اگر چنانچه 

خودمان را با موضوع آن سّنت های دسته ی اّول تطبیق کردیم، نتیجه اش 

آن است؛ اگر با موضوع سّنت های دسته ی دّوم تطبیق کردیم، نتیجه اش 

این است؛ بروبرگرد ندارد.

ما در سال ۶0، در مقابل این همه حادثه و شّدت عمل توانستیم روی پای 

خودمان ِبایســتیم و دشــمن را ناامید کنیم، امروز هم میتوانیم؛ خدای 

سال ۶0، همان خدای امسال اســت؛ خدای دورانهای سختی و دورانهای 

گوناگون یکی است، همه ی سّنت های الهی هم سر جایش است. سعی 

کنیم خودمان را مصداق ســّنت های الهی در راه پیشــرفت قرار بدهیم؛ 

سعی مان این باشد.

    ضــرورِت اســتفاده ی قــوه ی قضائیه از قــدرت خود برای گســترِش 
معنوّیت، عدالت و تحقق امر به معروف و نهی از منکر

بپردازیم به مســائل قوه ی قضائّیه. خــب جناب آقای محســنی گزارش 

ر بدهم، 
ّ

خوبی دادند؛ برخی از این نکاتی که من یادداشــت کــردم تذک

ایشان در گزارششــان ذکر کردند و گفتند که انجام گرفته؛ حاال من مجّددًا 

خواهم گفت.

قوه ی قضائّیــه مثل دیگــر قوا ]اســت[، چون یک رکن اساســی کشــور 

قّیتها و 
ّ

قوه ی قضائّیه است؛ نه فقط در کشور ما، ]بلکه در[ همه جا. موف

ناکامی های شما هر دو محکوم به احکام سّنت های الهی است، و در کّل 

کشور هم تأثیر میگذارد. این آیه ی شریفه ی سوره ی حج تکلیف همه ی 

 
َ

کاة  َو آَتُوا الزَّ
َ

لوة ّناُهم ِفی الَارِض َاقاُموا الصَّ
َّ

ذیَن ِان َمک
َّ

ماها را روشن کرده: َال

لوة، یعنی اقامه ی  ر.)۲۳( َاقاُموا الصَّ
َ

َهوا َعِن الُمنک
َ

َو َاَمُروا ِبالَمعُروِف َو ن
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نماز؛ این اشاره اســت به اینکه حکومت الهی و اســالمی باید تعّبد را و 

توّجه به خدا را و توّجه به معنوّیت را گسترش بدهد. اقامه ی صالت به این 

منظور است؛ باید روح تعّبد در جمهوری اسالمی گسترش پیدا کند. َوآَتُوا 

کوة، یعنی زکات بدهند؛ زکات هم معلوم است چیست، لکن اشاره ای  الزَّ

وة «های متفّرقه در قرآن 
َ

ک وا الزَّ
ُ

وة «ها یا »آت
َ

ک ُوا الزَّ
َ

و نکته ای که در این »آت

هست، این است که در جامعه ی اسالمی بایستی عدالت در توزیع، مورد 

نظر باشد؛ این ]جور[ است.

»َو َاَمروا ِبالَمعُروف« امر به معــروف. حاال در صالت و زکات و مانند اینها 

ر« 
َ

َهوا َعِن الُمنک
َ

باالخره یک کارهایـی شده، ]اّما در[ »َاَمروا ِبالَمعروِف َو ن

عقبیم. معروف چیســت؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزشــهای اسالمی؛ 

اینها معروف است؛ باید امر به معروف بکنیم. در قانون اساسی ما هم 

جزو وظایف، در اصل هشتم همین مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر 

ــر؛ از منکر هم نهی ]کنید[؛ منکر چیســت؟ ظلم 
َ

َهوا َعِن الُمنک
َ

هســت. ن

است، فساد است، تبعیض است، بی انصافی اســت، عدم اطاعت الهی 

است؛ اینها ظلم است، اینها منکر است؛ از اینها باید نهی بشود؛ یعنی 

اینها ]جزو[ وظایف اســت. امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز، مثل 

زکات جزو وظایف است. و حاال طبق یک روایتی امر به معروف از همه ی 

این احکام الهی حّتی از جهاد هم باالتر است.)۲4( حاال نمیخواهیم وارد 

این جزئّیات بشویم. به هر حال این یک وظیفه ای است که جزو وظایف 

قّوه ی قضائّیه هم هســت و اگر چنانچه عمل نکردیــم، ضربه خواهیم 

خورد.

االن شما امکان دارید دیگر؛ قّوه ی قضائّیه یعنی قضای کشور، دادگستری 

کشور دست شــما اســت؛ این امکان شــما اســت که از این امکان باید 

حّداکثر استفاده را بکنید، بیشترین استفاده را باید بکنید در جهت همین 

ر« و بقّیه ی 
َ

َهوا َعِن الُمنک
َ
 َو َاَمُروا ِبالَمعُروِف َو ن

َ
وة

َ
ک  َو آَتُوا الزَّ

َ
وة

َ
ل اُموا الصَّ

َ
»َاق
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چیزهایـی که در قرآن به عنوان وظیفه ذکر شــده. باید استفاده کنید؛ اگر 

استفاده نکردید، نعمت، تضییع شده است.

    ضربه خوردن قدرتها  از دو ناحیه: سوء استفاده یا عدم استفاده از قدرت

معموًال قدرتها از دو ناحیه ضربه میخورند: یک ناحیه، ســوء استفاده ی 

از قدرت است؛ یک ناحیه، عدم اســتفاده ی از قدرت است. گاهی هست 

که انسان یک قدرتی دارد، از این سوء استفاده میکند؛ ]یعنی[ در جهت 

اهواء شــخصی خودش، اهواء گروهی خودش، در جهت فســاد و امثال 

اینها استفاده میکند؛ این یک جور ضایع کردن قدرت است؛ یک جور هم 

این است که انسان از این قدرت استفاده نکند؛ اصًال معّطل بگذارد که این 

هم تضییع قّوت است؛ این هم کفران نعمت الهی است؛ فرقی نمیکند. 

تنبلی کردن، غفلت کردن، موجب میشود که این اقتدار از بین برود.

    خصوصّیات رئیس قّوه ی قضائّیه؛ مؤمن، انقالبی، ُپرکار، مردمی، آشنا 
با زوایای قّوه و دارای گوشی شنوا

خب، حاال قّوه ی قضائّیه یک عامل مهّم اقتدار اســت در اداره ی کشــور. 

بنده هم همیشــه سفارشــهایـی کرده ام؛ چــه در این دوره، در جلســات 

دونفره، سه نفره ای که با جناب آقای محسنی داشته ایم، چه در جلسات 

عمومی ای که بارها با عناصر محترم قّوه ی قضائّیه مالقات داشــته ایم، 

همیشــه سفارشــهایـی کــرده ام. خوشــبختانه جنــاب آقای محســنی، 

رئیس قّوه، یک عنصر مؤمن و انقالبی ]اســت[؛ واقعًا ایشــان مؤمنند، 

انقالبی اند، ُپرکارند، مردمی و دور از تشــریفاتند؛ این خیلی مهم است. 

ایشــان یک عنصر مردمی اســت که اینجا هــم گفتند، با مــردم مأنوس 

میشوند، میروند بین مردم. با زوایای قّوه، ایشان آشــنا است؛ سالهای 

متمادی ایشــان در قّوه بوده اند و به اجزای گوناگون قّوه آشنا هستند و 

گوش شنوا هم دارد؛ از منتقدین و مانند اینها هر چه بگویند، ایشان گوش 

شنوا دارد، می شنود؛ اینها خصوصّیات ممتاز ایشان است. خب بنابراین 
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ـ چه به شخص محترم ایشان و چه به شما  توصیه هایـی که عرض میکنیمـ 

ـ ان شاءهللا باید عملّیاتی بشود؛ باید از ِصرف یک  برادران و خواهران عزیزـ 

توصیه و موعظه خارج بشود.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
 عمل به سند تحّول قّوه در سطوح مختلف آن با قدرت

اّولین مطلب همین ســند تحّولی است که ایشان گفت. این سند تحّول 

ی ترین اسناد تحّول است؛ اّول تهّیه شد؛ بعد در زمان جناب 
ّ

یکی از مترق

آقای رئیسی تجدید نظر شد؛ در این تجدید نظر نکات مهّمی به آن اضافه 

شد، تکمیل شد؛ این باید عمل بشود. خب رئیس محترم قّوه مقّیدند، 

دنبال میکنند اّما در سطوح مختلف قّوه باید دنبال بشود؛ هم قضات، 

هم کارکنان و مدیران باید اینها را دنبال کنند. حاال ]بر اساس[ گزارشهایـی 

که به ما میرسد، یک مقداری در این زمینه بر طبق آن چیزی که انسان فکر 

میکند باید باشد، نیست. بر طبق این سند باید شخصّیت سازی بشود، به 

تعبیر رایج فرنگی کادرسازی بشود.

بر طبق این سند باید عمل بشــود؛  یعنی قّوه در مقابل شایعه و حرف و 

مخالفت و مانند اینها، حالت انفعالی نداشته باشد. راه مستقیمی است 

جلوی او و با قدرت این راه را دنبال کند و حرکت کند؛ تحت تأثیر شایعات و 

اینکه حاال چهار نفر خوششان می آید، چهار نفر بدشان می آید قرار نگیرد؛ 

این توصیه ی اّول.

         توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
  جّدّیت در مبارزه ی با فساد خصوصًا فساد دروِن قوه

توصیه ی دّوم؛ مسئله ی مبارزه ی با فساد جّدی گرفته بشود. فساد وجود 

دارد. یک حرف خوبــی جناب آقای محســنی در یکی از همین جلســات 

اواخر به من گفتند؛ ایشــان گفتندـ ـ به این مضمون ظاهرًاـ ـ که ما تصمیم 

گرفته ایم اّول در درون خود قّوه با فساد مبارزه کنیم؛ بله، همین درست 
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است. این جور نیست که در داخل قّوه فساد نباشد. البّته اکثرّیت قضات، 

پاکدســت، نجیب، مؤمن، زحمتکش و حقیقتًا  شــریف هستند؛ در این 

تردیدی نیســت، اّما در یک جمع هزارنفره اگر ده نفر هم آدم ناباب پیدا 

بشوند، میتوانند آن بقّیه را مورد آسیب قرار بدهند از لحاظ آبرو و از لحاظ 

کار و مانند اینها؛ باید دنبال همان ده نفر گشــت. و عمده هم این است 

که با ساختارهای فسادزا مقابله بشود؛ گاهی اوقات در بخشــی  از جاهاـ ـ 

حاال چه در قّوه ی قضائّیه، چه در قّوه ی مجرّیه یا جاهای دیگرـ ـ بعضی از 

ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد میکند؛ آن ساختارها باید 

در هم شکسته بشود؛ بگردید این ساختارها را پیدا کنید، آنها از بین برود؛ 

این هم نکته ی دّوم.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
  تقویت دانش قضائی و احاطه ی علمی و قضائی به موضوع و حکم

نکته ی ســّوم، تقویت دانش قضائی. دانش قضائی بایســت تقویت 

بشود. بســیاری از این احکامی که یا ضعیفند یا مخدوشــندـ ـ حاال گاهی 

تصادفًا طبق یک گزارشی، یک چیزی، بعضی از احکام به ما رسیده، ارائه 

ـ انســان که نگاه میکند، بعضی از این احکام خیلی ضعیف است.  شدهـ 

]مثًال[ قاضی ده استدالل که برای یک حکم ذکر کرده، اغلب استداللهایـی 

که ذکر شده، قابل خدشه است، ضعیف است. استدالل باید متقن باشد، 

ه ای که 
ّ

باید قوی باشد. نه فقط در مورد دادگاه، حّتی در مورد دادسرا. ادل

ه ی متقنی باشد، بتواند از 
ّ

دادستان در کیفرخواست ارائه میدهد باید ادل

آنها دفاع کند، ]البّته[ معنایش این نیست که حاال هر چه دادستان گفت، 

ه ای باشــد که قابل 
ّ

باالخره مورد قبول قــرار خواهد گرفــت، اّما باید ادل

استدالل باشد، قابل دفاع باشد. در مورد قاضی و دادگاه که خب اهّمّیت 

این جهت خیلی بیشتر اســت. پس این شد مســئله ی احاطه ی علمی و 

قضائی، هم به موضوع، هم به حکم؛ یعنی دانش قضائی باید باال برود.
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       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
  تشویق نیروهای اهِل تالش و زحمت

نکته ی چهارم مســئله ی تشــویق و تنبیــه در درون قّوه اســت. تنبیه را 

عرض کردیم، تشویق هم باید بشوند. ببینید واقعًا بعضی ها هستند، 

آدم میبیندـ ـ یعنی میداند؛ میبیند که حاال ]درســت نیســت چــون[ ما از 

دور اّطالع پیدا میکنیمـ ـ واقعًا تالش میکنند، واقعًا زحمت میکشــند، در 

مواردی وقت استراحتشان را هم به رسیدگی های قضائی صرف میکنند؛ 

خب اینها شناسایـی بشوند، تشویق بشوند؛ حاال با انواع تشویق. تشویق 

فقط تشویق مالی نیست؛ تشویق آبرویـی هست، تشویق معّرفی کردن و 

مانند اینها هست؛ ]باالخره[ تشویق بشوند. این هم نکته ی بعدی.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
 معّطل نماندن هیچ بخشی از اختیارات و مأمورّیتها 

نکته ی پنجم این اســت که هیچ بخش از اختیارات و مأمورّیتهای قّوه ی 

ب بر آن معّین شده، معّطل 
ّ

قضائّیه که در قانون اساسی و قوانین مترت

نماند؛ هیچ بخشــی معّطل نماند. حاال فــرض کنید در حــوزه ی حقوق 

عمومی، دادستان کل وظایفی دارد، ]و باید[ رصد کامل نسبت به حقوق 

عاّمه داشــته باشــدـ ـ  که حاال یک موردش را بعدًا عــرض خواهم کــردـ ـ که 

حقوق عاّمه تضییع نشود. هر جا احساس شــد حقوق عاّمه دارد تضییع 

میشــود، به طور جّدی وارد میدان بشوند؛ با اســتناد به قانون. بنده با 

ِاعمال احساسات و شعارگونه وارد شدِن در این قضایا موافق نیستم اّما 

با اســتناد به قانون محکم وارد بشــوند. این خب یک کار مهّمی است؛ 

یا مسئله ی پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قّوه ی قضائّیه است و در 

قانون اساسی هم آمده، بایستی جّدی گرفته بشــود و ]در مورد آن[ هیچ 

اهمالی روا داشته نشود.

در مورد قوانین عــاّدی و معمولی و به اصطالح از کارهــای متعارف قّوه، 
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ص کنند در شهرها و روستاها 
ّ

این قانونی که مربوط به زمینها بود که مشخ

که هر یک متر زمین حکمش چیست، مال کیست و غیره، باید به نتیجه 

برسد، این باید به نهایت برسد، این باید دنبال بشود؛ اگر این کار شد، این 

زمین خواری ها و این کوه خواری ها و مانند اینها دیگر از بین خواهد رفت؛ 

که خود آن زمین خواری ها هم باز زمینه ی مشکالت دیگری است.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
 وجود نگاه همه جانبه در ارتباطات با ضابطین قضائی

نکته ی ششم: نوع ارتباط قّوه ی قضائّیه با ضابطین قضائی خیلی مهم 

است. از چند طرف باید مالحظه وجود داشته باشد: یک طرف این است 

که بایستی از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود؛ که خب ایشان همین 

ـ در مورد  چندی پیش یک دســتوراتی دادندـ ـ من از تلویزیون شــنیدم ـــ

بعضی از این کارهایـی که ضابطین میکنند، که نباید این کارها نسبت به 

مّتهم انجام بگیرد. خب این یک بخش قضّیه است که مراقبت بشود از 

رفتار ضابط که تندروی و زیاده روی و مانند اینها انجام نگیرد.

یک جهت دیگر این است که قّوه تحت تأثیر نظر ضابط قرار نگیرد؛ خب 

ر و مهّمی هستند، قدرتهایـی دارند، نظراتی 
ّ

ضابطین، دستگاه های مؤث

نسبت به اشخاص، نســبت به قضایا دارند؛ قّوه ی قضائّیه نه، خودش 

بایست مستقل رسیدگی کند، تحت تأثیر نظر او قرار نگیرد؛ این هم یک 

جهت است.

یک طرف دیگــر قضّیه این اســت کــه همیــن ضابطین گاهــی نظرات 

کارشناسی ای دارند که اینها تحقیق  شده است، این نظرات کارشناسی را 

هم ندیده نگیرند؛ قّوه ی قضائّیه از این نظرات کارشناسی استفاده کند؛ 

حاال چه در نیروی انتظامی، چه در وزارت اّطالعــات، چه در جاهای دیگر، 

ضابطینی که هستند، گاهی نظرات تخّصصی و کارشناسی شده ای دارند؛ 

به این نظرات توّجه بشود.





بیانات  رهبر انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه                                                                                     1401/4/7

19

یک مسئله ی دیگر ]این است که[ ضابطین به ما مکّرر شکایت میکنند 

که مثًال مــا وقتی اعتراض میکنیم کــه چرا فالن مــورد را برخورد نکردید، 

میگویند ما برخــورد کردیم، دادیم به قــّوه ی قضائّیه، قــّوه ی قضائّیه 

رها کــرد. از قّوه ی قضائّیه میپرســیم چــرا؟ میگویند قانون نداشــتیم! 

خب اگر قانون نداریــد، قانون را چه کســی باید فراهم کند؟ شــما باید 

فراهم کنید دیگر؛ الیحه درست کنید، تنظیم کنید، بدهید به مجلس تا 

برایتان تصویب کند. یعنی این جور نباشد که ضابط یک زحمتی بکشد، 

یک تالشــی بکند، یک کاری انجام بدهد، بعد بیاید قــّوه ی قضائّیه، با 

بی توّجهی قــّوه ی قضائّیه یا عــدم تخّصص قاضــی در آن مــورد خاص 

مواجه بشود و از دست برود. بنابراین این هم نکته ی ششم، ]یعنی[ نگاه 

همه جانبه در ارتباطات بین قّوه ی قضائّیه و ضابطین.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
 برخورد با برهم زنندگاِن امنّیت روانی مردم

نکته ی هفتم، مسئله ی امنّیت روانی مردم است. یکی از حقوق عاّمه که 

گفتم اشاره میکنم این اســت؛ یکی از حقوق عمومی مردم همین است 

که امنّیت روانی داشته باشند. امنّیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک 

شــایعه ای، یک دروغی، یک حــرف هراس افکننــده ای در ذهنها پخش 

نشود. حاال تا دیروز فقط روزنامه ها بودند که این کارها را میکردند، حاال 

فضای مجازی هم اضافه شــده. هر چند وقت یا چنــد روز یک بار، گاهی 

چند ســاعت یک بار یک شــایعه ای، یک دروغی، یک حرفــی را یک آدم 

صی در فضای مجازی منتشــر میکند، مردم را نگران 
ّ

صی یا نامشخ
ّ

مشخ

میکند، ذهن مردم را خــراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شــایع 

میکند، خب، این امنّیت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قّوه ی 

قضائّیه برخورد با این مسئله اســت. البّته اینجا هم من شنیدم بعضی 

گفتند که قانون نداریم؛ اّوًال میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد 
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و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهّیه کنید؛ اینها 

چیزهای مهّمی است. این هم یک مســئله. البّته گاهی اوقات هم منبع 

برخی از همین اخبار خود قّوه ی قضائّیه اســت. یعنی گاهی اوقات یک 

نفری از قّوه ی قضائّیه یک گوشه ای یک چیزی راجع به یک کسی، راجع به 

یک مجموعه ای ذکر میکند که خود این، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار 

میدهد.

       توصیه هاییی به رئیس و مسئوالن قّوه ی قضائّیه: 
 پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده ها و کارها

آخرین مطلب این است که پرونده ای را که باز میکنید تا آخر دنبال کنید 

و تمام کنید. پرونده های گوناگونی که به مسائل عمومی ارتباط دارد و 

قّوه ی قضائّیه وارد شده، ]مثًال[ راجع به برخی کارخانه ها، راجع به برخی 

تصّرفات بی مورد و امثال اینها به آخر برسانید. جوری نباشد که سر زخم 

را باز کنید، بعد رها کنید. البّته اّولش یک سر و صدایـی معموًال میشود که 

این کار دارد انجام میگیرد، بعد یواش یواش فراموش بشود؛ نه. هر کاری 

را که شروع میکنید، هر مســئله ای کهـ ـ حاال ایشان گفتند مسئله محوری؛ 

خب خوب اســت، مســئله محوری خیلی خوب اســتـ ـ به طور خاص به 

خاطر اولوّیتش دنبال میکنید، این مســئله را به آخر برسانید، پرونده را 

تمام کنید، بعد بیایید کنار.

       سختی کار در قّوه ی قضائّیه و اجر متقابل الهی

کارتان سخت است؛ کارتان سخت است! واقعًا یکی از کارهایـی که خیلی 

سخت اســت، قّوه ی قضائّیه اســت. بنده خب از اّول انقالب در مسائل 

جاری اجرائی انقالب بود ه ام، همیشــه میگفتم که مــن از قبول تصّدی 

مسائل مربوط به قّوه ی قضائّیه میترسم و اجتناب میکنم؛ چون خیلی 

سخت است، خیلی سنگین است، کار سنگینی را به عهده گرفته اید. خب 

به همان اندازه اجرش هم سنگین است؛ یعنی به تناسب سنگینی کار، 
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اجر الهی هم سنگین است ان شاء هللا.

برای خدا کار را دنبال کنید و با هدایت الهی کار را دنبال کنید و ان شاء هللا 

اجر الهی شامل حال شما خواهد بود. ممکن است شما یک کار خوبی را 

انجام بدهید هیچ کس هم نفهمد، حّتی مدیر مافوق شما، رئیس شما، 

زیردست شما نفهمد که شما این چند ساعت را مثًال اضافه کار کردید، این 

ت انجام دادید، با این فساد، با این انحراف ِبجد مقابله کردید؛ 
ّ

کار را بادق

ممکن اســت اینها را کســی نفهمد اّما کرام الکاتبین میفهمنــد و خدای 

متعال هم از ورای همه ی اینها حاضر و ناظر اســت و میبیند و ان شاء هللا 

اجرتان پیش خدا است.

امیدواریم خدای متعال روح مطّهر امام بزرگوار را شاد کند؛ ارواح طّیبه ی 

شهدا را با اولیائشــان محشــور کند؛ روح شهید بهشــتی عزیز را خداوند 

ان شاء هللا با اولیائش محشــور بکند و همه ی ما و شــما را عاقبت به خیر 

کند.

والّسالم علیکم و رحمة  هللا و برکاته
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1 در ابتدای این دیدار، حّجت االسالم والمســلمین غالمحسین محسنی اژه ای )رئیس 
قّوه ی قضائّیه( گزارشی ارائه کرد.

2سّیدابوالحسن بنی صدر

3 هواپیمای حامل فرماندهان نظامی، سرلشکر ولی هللا فالحی، سرتیپ جواد فکوری، 
سرتیپ سّیدموسی نامجو، یوسف کالهدوز، و محّمد جهان آرا، در هفتم مهر 1۳۶0 در 
ریف( عازم تهران 

ّ
حالی که برای ارائه ی گزارش به حضرت امام خمینی )قّدس سّره الش

بودند، در منطقه ی کهریزک تهران سقوط کرد و سرنشینان آن به شهادت رسیدند.

۴ سوره ی یس، آیه ی ۳۸ و بخشی آیه ی ۳۹؛ »و خورشید به ]سوی[ قرارگاه ویژه ی خود 
روان است؛ تقدیِر آن عزیز دانا این است. و برای ماه منزلهایـی معّین کرده ایم ...«

۵ سوره ی یس، بخشی از آیه ی 40؛ »نه خورشید را ِسَزد که به ماه رسد ...«

۶ از جمله سوره ی بقره، آیه ی 1۹4؛ »... و بدانید که خدا با تقواپیشگان است.«

۷ سوره ی عنکبوت، بخشی از آیه ی ۶؛ »... هر که بکوشد، تنها برای خود میکوشد ...«

۸ سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 1۲۲؛ »... و چه کسی در سخن، از خدا راست گوتر است؟«

۹ سوره ی حج، بخشی از آیه ی 40؛ »... قطعًا خدا به کسی که ]دین[ او را یاری میکند، یاری 
میدهد ...«

۱۰ سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی 7؛ »... اگر خدا را یاری کنید یاری تان میکند ...«

۱۱ سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی 7؛ »... اگر واقعًا سپاسگزاری کنید، ]نعمت[ شما را 
افزون خواهم کرد ...«

۱۲ سوره ی عنکبوت، آیه ی ۶۹؛ »و کسانی که در راه ما کوشیده اند، به یقین راههای خود 
را بر آنان مینماییم و در حقیقت، خدا با نیکوکاران است.«

۱۳ بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور )۳/۹/1۳۹۵(

۱۴ سوره ی شعراء، بخشی از آیه ی ۶1

۱۵ سوره ی شعراء، بخشی از آیه ی ۶1

۱۶ سوره ی شعراء، بخشی از آیه ی ۶۲

۱۷ سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی 7؛ »... اگر خدا را یاری کنید یاریتان میکند ...«

۱۸ سوره ی جن، آیه ی 1۶؛ »و اگر ]مردم[ در راه درست، پایداری ورزند، قطعًا آب گوارایـی 
بدیشان نوشانیم.«

۱۹ سوره ی ابراهیم، بخشــی از آیه ی 7؛ »و آن گاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعًا 
سپاسگزاری کنید، ]نعمت[ شــما را افزون خواهم کرد، و اگر ناسپاسی نمایید، قطعًا 

عذاب من سخت خواهد بود.«

۲۰ »همان کسانی که ]برخی از[ مردم به ایشان گفتند: »مردمان برای ]جنگ با[ شما گرد 
آمده اند پس، از آن بترسید.« و]لی این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند: »خدا ما را بس 
است و نیکو حمایتگری است. پس با نعمت و بخششی از جانب خدا، ]از میدان نبرد[ 

بازگشتند، در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود ...«

۲۱ سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۵۲

۲۲ ســوره ی فتح، آیه ی ۲۳؛ » ســّنت الهی از پیش همین بوده، و در ســّنت الهی هرگز 
تغییری نخواهی یافت.«

۲۳ سوره ی حج، بخشی از آیه ی 41؛ » همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایـی 
دهیم، نماز برپا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده وامیدارند، و از کارهای 

ناپسند باز میدارند«

۲۴     نهج البالغه، حکمت ۳74
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